TI-Nspire™ CX II Connect
Brukerhåndbok

Finn ut mer om TI Technology via online hjelp på education.ti.com/eguide.

Viktig informasjon
Unntatt som uttrykkelig oppgitt i lisensen som medfølger et program, gir ikke Texas
Instruments noen garantier, verken uttrykte eller implisitte, inkludert men ikke
begrenset til implisitte garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål,
med hensyn til noen programmer eller bokmateriale, og gjør slike materialer
tilgjengelige utelukkende på en "som det er"-basis ("as-is") Texas Instruments skal
under ingen omstendigheter holdes ansvarlig overfor noen for spesielle, kollaterale,
tilfeldige eller følgeskader i forbindelse med eller med bakgrunn i kjøp eller bruk av
disse materialene, og det eneste og eksklusive økonomiske ansvaret til Texas
Instruments, uavhengig av søksmålsform, skal ikke overskride prisen som er angitt i
lisensen til programmet. Videre skal ikke Texas Instruments holdes økonomisk
ansvarlig for noen form for krav mot bruk av dette materialet av noen annen part
© 2021 Texas Instruments Incorporated
Mac® og Windows® er varemerker som tilhører de respektive eierne.
Faktiske produkter kan være litt annerledes enn på bilder.
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TI-Nspire™ CX II Connect
TI-Nspire™ CX II Connect er et nettbasert program som gir tilkopling mellom en
Chromebook og en TI-Nspire™ CX II grafisk kalkulator. Det lar deg ta en skjermdump av
kalkulatorskjermen, overføre .tns-filer til og fra kalkulatoren og oppdatere OS på
kalkulatoren.
Systemkrav

•

Nettleser
-

•

Google Chrome versjon 90 eller nyere
Microsoft Edge versjon 90 eller nyere

Datamaskin
-

Chromebook
Windows® 10
Mac® OS 10.15 eller nyere

•

Aktiv Internett-tilkopling

•

Web-USB aktivert

•

Tilgang til delt minne, filer og utklippstavle

Støttede kalkulatorer

•

TI-Nspire™ CX II

•

TI-Nspire™ CX II CAS

•

TI-Nspire™ CX II-T

•

TI-Nspire™ CX II-T CAS

•

TI-Nspire™ CX II-C CAS

Komme i gang med TI-Nspire™ CX II Connect
1. Åpne en kompatibel nettleser.
2. Skriv inn nspireconnect.ti.com i adressefeltet.
Hvis du blir bedt om det, klikker du på Godta og Fortsett for å godta
informasjonskapsler, og deretter klikker du på knappen GODTA for å samtykke i
TIs vilkår og betingelser.
En kompatibilitetskontroll utføres mens applikasjonen laster. Hvis det er funnet
problemer, vises en side med informasjon om hva som må gjøres.
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3. Etter at Let’s get started-siden er lastet inn, koble til din TI-Nspire™ CX II-kalkulator
til datamaskinen.
Merk: Hvis din Chromebook bare har en USB-C-port, trenger du en USB-A til USB-C-

adapter for å koble til kalkulatoren.
4. Klikk på KOBLE TIL KALKULATOR.
5. I popup-vinduet, klikk på navnet til kalkulatoren og klikk deretter på Koble til.

Hjemmesiden åpnes og viser de tre tilgjengelige alternativene: Skjermbilde,
filoverføring og OS-oppdatering.
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Navigere på nettstedet
Det finnes to måter å navigere på TI-Nspire™ CX II Connect-nettsiden etter å ha koblet
til kalkulatoren din:
•

TI-Nspire™ CX II Connect-logoen øverst til venstre på hver side som kobler til
hjemmesiden

•

Koblinger til hver funksjon øverst til høyre på hver side unntatt startsidene og
sidene Let's Get Started

Merk: Hvis kalkulatoren kobles fra og deretter til igjen (eller du kobler til en annen

kalkulator), omdirigeres du til siden Let´s Get Started.

Bruke Google Drive
Merk: Denne funksjonen er valgfri. TI lagrer ikke brukerdataene dine hvis du logger på

med Google.
Slik bruker du Google Drive-kontoen din til å lagre skjermbilder eller overføre tns-filer:

1. Klikk på ikonet Logg på med Google øverst til høyre på hvilken som helst side.

2. I popup-vinduet Logg på med Google, fullfør påloggingsprosessen for å koble til
Google Drive.
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3. Når du blir bedt om det i dialogboksen for standard Google-konto, velger du
avmerkingsboksen for alternativet om å gi applikasjonen tilgang til din Google
Drive for overføring av filer til eller fra datamaskinen din.

Etter vellykket innlogging vil påloggingsikonet ha en grønn hake og det kan deretter
brukes til å logge ut av Google Drive-kontoen din.

Merk: Når du bruker Google Drive for skjermdump eller filoverføring, må du først

opprette mappen(e) du vil bruke i Google Drive.
KobleTI-Nspire™ CX II Connect fra Google Drive
1. I Google Drive klikker du på innstillingsikonet og velger Innstillinger.
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2. Klikk på Administrer apper i dialogboksen Innstillinger.
3. Finn TI-Nspire CX II Connect-appen i listen, og klikk deretter på ALTERNATIVER >
Koble fra Drive.

4. Klikk på KOBLE FRA i bekreftelsesdialogboksen.

TI-Nspire CX II Connect-appen fjernes fra listen.
5. Klikk på FERDIG.

Skjermdump av kalkulatorskjermbildet
Slik tar du en skjermdump av kalkulatorskjermbildet:

1. Naviger til siden SKJERMDUMP.
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2. Klikk på knappen SKJERMDUMP.
Gjeldende kalkulatorskjermbilde vises.
Merk: For å ta en annen skjermdump, gjør de nødvendige endringene på
kalkulatoren og klikk på knappen SKJERMDUMP på nytt.

3. Klikk på en av de følgende knappene:
– Kopierer gjeldende skjerm til datamaskinens utklippstavle og bruker bildet i
andre apper.
– Lagrer gjeldende skjerm på datamaskinen.
– Lagrer gjeldende skjerm til Google Drive.
Merk: Når du bruker Google Drive for skjermdump eller filoverføring, må du først

opprette mappen(e) du vil bruke i Google Drive.

Overføre filer
Slik overfører du filer til eller fra datamaskinen:

1. Naviger til siden FILOVERFØRING.
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2. Klikk på enten FRA KALKULATOR eller TIL KALKULATOR og følg de tilsvarende
instruksjonene nedenfor.
Merk: Bare .tns-filer kan overføres. Andre filtyper vises ikke. Filer på kalkulatoren

må også være i mappen Mine dokumenter, ikke en undermappe.
Overfører filer fra kalkulatoren til datamaskinen
Velg filen(e) fra mappen Mine dokumenter på kalkulatoren som du vil sende til
datamaskinen.
Merk: Merk eller fjern merket i boksen Merk alle for å utheve eller fjerne merkingen av

alle filer.

Slik overfører du filer til Google drive:

1. Klikk på TIL GOOGLE DRIVE .
2. Klikk på mappen du vil lagre filene i, og klikk på Velg.
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Merk: Når du bruker Google Drive for skjermdump eller filoverføring, må du først

opprette mappen(e) du vil bruke i Google Drive.
Merk: Hvis du overfører filer som allerede finnes på Google Drive, vil de automatisk

bli overskrevet.
3. Når listen Filer sendt vises, kan du klikke på SEND FLERE FILER eller på lenken
TILBAKE for å velge flere filer som skal overføres.
Slik overfører du filer til datamaskinen:

1. Klikk på TIL DATAMASKINEN .
2. Klikk på mappen du vil lagre filene i, og klikk på Velg mappe.
3. Når du blir bedt om å la området vise filer, klikker du på Vis filer.
4. Når du blir bedt om å lagre endringer i målmappen, klikker du på Lagre endringer.
Merk: Hvis du overfører filer som allerede finnes på datamaskinen, vil det bli

opprettet en kopi av filen med et nummer lagt til filnavnet.
5. Når listen Filer sendt vises, kan du klikke på SEND FLERE FILER eller på lenken
TILBAKE for å velge flere filer som skal overføres.
Overfører filer fra datamaskinen til kalkulatoren
1. Klikk enten på FRA GOOGLE DRIVE eller FRA DATAMASKINEN .

2. Finn og velg filen(e) som skal overføres.
Merk: Hvis du overfører filer som allerede finnes på kalkulatoren, vil det bli

opprettet en kopi av filen med et nummer lagt til filnavnet.
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3. Når listen Filer sendt vises, kan du klikke på SEND FLERE FILER eller på lenken
TILBAKE for å velge flere filer som skal overføres.
Merk: Hvis du overfører filer som allerede finnes på kalkulatoren, vil det bli

opprettet en kopi av filen med et nummer lagt til filnavnet.
4. På kalkulatoren vises en ledetekst med følgende alternativer:
Åpne – Åpner filen som ble overført.
Gå til – Åpner mappen Mine dokumenter og uthever filen som ble overført.
OK – Fjerner ledeteksten.
Merk: Hvis du overfører flere filer, vil ledeteksten kun gjelde for den siste filen som

ble overført.

Oppdatere OS
Slik oppdaterer du OS på kalkulatoren:

1. Naviger til siden OS-OPPDATERING.
Appen kontrollerer OS-versjonen på kalkulatoren. Hvis en nyere versjon er
tilgjengelig, vil du bli bedt om å oppdatere.

2. Klikk på knappen OPPDATER OS.
En bekreftelsesmelding vises når oppdateringen er fullført.
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Generell informasjon
Hjelp på nettet (online)
education.ti.com/eguide
Velg ditt land for mer produktinformasjon.

Kontakt TIs brukerstøtte
education.ti.com/ti-cares
Velg ditt land for tekniske og andre støtteressurser.

Service og garantiinformasjoner
education.ti.com/warranty
Velg landet ditt for informasjon om lengden og vilkårene for garantien eller om
produkttjenester.
Begrenset garanti. Denne garantien påvirker ikke dine lovmessige rettigheter.
Texas Instruments Incorporated
12500 TI Blvd.
Dallas, TX 75243
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